
Nieuwsbrief 12 donderdag 23 februari 2023

Belangrijke data

Ma 20-2 t/m Vrij 24-2 Ouders/verzorgers mogen de klassen in om de
kinderen weg te brengen

Vrijdag 24-2 12:00- 12:30 uur
alle ouders/verzorgers welkom voor de uitslagen
van het tevredenheidsonderzoek in de speelzaal

Ma 27-2 t/m vrij 3-3 Voorjaarsvakantie

Maandag 6-3 Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie

Ma 6-3 t/m vrij 10-3 Ouders/verzorgers mogen de klassen in om de
kinderen weg te brengen

ma 6-3 t/m vrij 17-3 Drieweggesprekken

Vrijdag 31 maart Studiedag, alle kinderen vrij!

donderdag 6 april Paasviering

vrijdag 7 april Goede vrijdag, alle kinderen vrij!

Beste ouders/verzorgers,

De voorjaarsvakantie staat voor de deur. De Cito toetsen en de adviesgesprekken zijn achter de rug.
De kinderen van groep 8 bereiden zich voor op een keuze voor de middelbare school.
Na de vakantie zullen we starten met de drieweggesprekken op school.
Vanmorgen hebben we enkele ouders mogen ontvangen die bij de presentatie waren over de
tevredenheidsenquête. We hopen morgen om 12 uur meerdere ouders/verzorgers te mogen
ontvangen in de speelzaal.

Herinnering bijeenkomsten uitkomsten tevredenheidsonderzoek, overgang po-vo en
hulpouders/verzorgers
We willen u als ouders/verzorgers graag uitnodigen om de uitslagen van het tevredenheidsonderzoek
van afgelopen mei jl. met u te delen.
We willen u vragen naar eventuele tips/tops voor ons om ons onderwijs nóg beter vorm te geven.
Alle ideeën en input zijn welkom. Tevens willen we van deze gelegenheid gebruikmaken om u te
informeren over de overgang van het PO naar het VO.

We hebben twee momenten waarop u van harte welkom bent in de speelzaal van onze school:
● Vrijdag 24 februari 12:00 - 12:30 uur

Op deze bijeenkomsten willen we u tevens vragen u op te geven als hulpouder voor activiteiten. Dit
kunnen verschillende activiteiten zijn. Denk hierbij aan: Pasen, de sportdag/Koningsspelen/ het
eindfeest.



U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. U bent van harte welkom om binnen te
lopen. We hopen u op één van deze dagen te zien De koffie en thee staat voor u klaar.

Wij komen in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië→ eindstand

De eindstand van de actie is:  700 Euro!!!

Door de inzet van alle leerlingen is dit mooie bedrag tot stand gekomen.

Lege flessen, kaartjes,  koekjes en allerlei andere donaties.

De Bloeiwijzer heeft er een mooi rond bedrag van gemaakt!

Dank, Dank,  Dank, prachtig om te zien hoe de leerlingen bezig waren met dit onderwerp.

Het geld is overgemaakt naar giro 555

Meester Ronald bij BBB
Op 15 maart 2023 kunnen we stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap.

Wist u dat meester Ronald zich kandidaat heeft gesteld voor het Waterschap voor de politieke partij

Boer Burger Beweging?

Misschien heeft u zijn poster al gezien in Amstelveen?

Ter informatie is het goed om te vermelden dat hij onze mooie school zeker niet gaat verlaten maar

dat hij graag zijn kennis en inzicht maatschappelijk wil inzetten.

Zaalvoetbal
De toppers van de Bloeiwijzer hebben gisteren, woensdag 22 februari met 6-1 gewonnen van de
Triangel. Wat een mooi samenspel en top begeleiding.

Dit zijn de dagen waarop de kinderen van ons zaalvoetbalteam de volgende wedstrijden spelen
spelen:
Woensdag 15 maart 13:20 uur
Woensdag 22 maart 13:20 uur

Hele fijne vakantie! We zien u graag weer op maandag 6 maart.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Bloeiwijzer
Nieuws van onze samenwerkingspartners

Stichting jarige job; ieder kind verdient een verjaardag

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school niet vanzelfsprekend.
Dit is helaas voor tienduizenden kinderen in Nederland het geval. Stichting Jarige Job helpt deze
kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag!

Stichting Jarige Job helpt kinderen die thuis hun verjaardag niet kunnen vieren omdat daar weinig
geld voor is. Deze kinderen krijgen van de stichting Jarige Job een verjaardagsbox. Hierin zit alles wat
er nodig is voor een verjaardag thuis, én op school! Heeft u een kind of kent u een kind van 4 t/m 18
jaar dat zijn verjaardag niet kan vieren?

Vraag dan hier 6 weken voor de verjaardag een verjaardagsbox aan.

https://stichtingjarigejob.nl/wat-wij-doen/verjaardagsbox/

